Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie
nr 116/Z/2020 z dnia 15.10.2020 r.

Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Malanowie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MALANOWIE
Obowiązuje od 1 stycznia 2021r.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za
czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów indywidualnych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie”.
2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych
3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie 25-tego oraz ostatniego dnia danego miesiąca lub w innych terminach wskazanych
w umowach zawartych pomiędzy Klientami a RBS w Malanowie. W przypadku opłaty za użytkowanie karty dla której nie zostały wykonane transakcje bezgotówkowe na
wymagana kwotę, opłata pobierana jest 3 – go dnia roboczego następnego miesiąca.
4. W przypadku uruchomienia usługi dla klienta, za którą pobierana jest opłata, będzie ona pobrana za pełny okres jej świadczenia. W przypadku rezygnacji z usługi przez
klienta, za którą pobierana jest opłata nie będzie ona pobierana za niepełny okres jej świadczenia.
5. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
6. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w
regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku klienta lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Wysokość obrotów, wpływów od których uzależnione są opłaty (użytkowanie karty, prowadzenie rachunku) naliczana jest za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
9. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rachunek, z zastrzeżeniem:
ROR JUNIOR – dla klientów wieku od 13 do 18 roku życia
ROR MŁODZIEŻOWY – dla klientów w wieku od 18 do 30 roku życia
ROR – dla klientów w wieku powyżej 18 roku życia
e-ROR – dla klientów powyżej 18 roku życia posiadających konto udostępnione poprzez kanał w.w.w. do którego została wydana karta płatnicza, dla każdego
współposiadacza
ROR – „KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ” – dla klientów w wieku powyżej 18 roku życia z kartą płatniczą Mastercard – tylko dla klientów, którzy nie posiadają rachunku ROR w
banku i nie posiadali takiego rachunku w okresie 01.01.2017r. do 01.10.2017r. Konto wycofane z oferty Banku z dniem 01.03.2019r.
PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY – dla klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w PLN w żadnym banku.
10. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z RBS w Malanowie lub RBS w Malanowie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego RBS w Malanowie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności
hasło stałe i kod SMS, aplikacja mobilna Token SGB.
11. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie RBS w Malanowie
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§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu
w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika
na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi
prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika
u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków
pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji
dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z
informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w
placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce
dostawcy;
18) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego,
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

3

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych.
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)

L.
p.
1

Rodzaj operacji

Tryb
pobierania
opłaty

Prowadzenie rachunku płatniczego:
-nie udostępnionego przez kanał www.
- udostępnionego przez kanał www.

ROR JUNIOR

ROR
MŁODZIEŻOWY

ROR

e-ROR

“KONTO
ZA ZŁOTÓWKĘ”

PODSTAWOWY
RACHUNEK PŁATNICZY

wycofane z oferty Banku
od 01.03.2019r.

0,00 zł

Bez opłat

6,00 zł

Nie dotyczy

1,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

0,00 zł
( jeżeli wartość
wpływów na rachunek
w miesiącu
kalendarzowym
wynosiła min.
1.000,00 zł włącznie)

1,00 zł

Bez opłat

miesięcznie

- 6,00 zł
(jeżeli wartość
wpływów na rachunek
w miesiącu
kalendarzowym
wynosiła poniżej
1.000,00 zł)
2

3

Wysłanie wyciągu bankowego:
a) w formie papierowej
b) poprzez usługę bankowości
elektronicznej oraz na adres poczty
elektronicznej (e-mail) klienta
Polecenie przelewu wewnętrznego
1) złożone w formie papierowej

2)
4

5

Za każdy
przelew

Polecenie przelewu
W kwocie poniżej 1 000 000,00zł
1) złożone w formie papierowej
a) na rachunki prowadzone w innych
bankach, niż RBS w Malanowie

Polecenie przelewu realizowane w systemie
EXPRES ELIXIR
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat

4,50 zł1)

1,00 zł1)

1,00 zł1)

1,00 zł1)

Pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 1,00zł 1), 2)

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat
Pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 0,05% nie
mniej niż 4,50zł max 20,00zł 2)

-------

złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

2) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
a) na rachunki prowadzone w innych bankach
niż RBS w Malanowie

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

4,50 zł

4,50 zł

0,05% nie mniej niż
4,50zł max 20,00 zł.

0,05% nie mniej niż
4,50zł max 20,00 zł

0,05% nie mniej niż
4,50zł max 20,00 zł

Bez opłat

0,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

Pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat ,
każda kolejna 0,50zł 2)

0,05% min. 10,00 zł

0,05% min. 10,00 zł

0,05% min. 10,00 zł

0,05% min. 10,00 zł

0,05% min. 10,00 zł

0,05% min. 10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00zł

za każdy
przelew

Za każdy
przelew

4

6

7

8

Polecenie przelewu realizowane w systemie
SORBNET (wszystkie przelewy powyżej
999 999,99zł oraz na życzenie klienta
przelewy poniżej 1 000 000,00zł)
Polecenie zapłaty
a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku
płatnika
Zlecenia stałe :
1) złożone w formie papierowej
a) złożenie zlecenia
b) realizacja

c) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia
stałego
d) odwołanie zlecenia stałego

Za każdy
przelew
Za każde
polecenie

Za każdy
przelew

2) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej:
a) złożenie zlecenia
b) realizacja

9

10

11
12
13
14
15

16

c) modyfikacja zlecenia stałego
d) odwołanie zlecenia stałego
Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym
rachunku:
- za każde rozpoczęte 10 pozycji
- za sporządzenie odpisu wyciągu,
dokumentu do wyciągu
Za wydanie zaświadczenia o prowadzonym
rachunku na prośbę klienta

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w
placówce RBS w Malanowie
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem
Wpłata gotówki
Za korzystanie ze skrytki bankowej
Zmiana rachunku ze wspólnego na
indywidualny i odwrotnie, oraz dopisanie
drugiego współposiadacza rachunku
Za zmianę, odwołanie dyspozycji
(oświadczenia) Posiadacza rachunku
W sprawie przeznaczenia wkładu na
Wypadek śmierci

Za każdy odpis

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

Bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

15,00 zł
1,00 zł

15,00 zł
1,00 zł

15,00 zł
1,00 zł

15,00 zł
1,00 zł

Bez opłat

10,00 zł.

10,00 zł.

10,00 zł.

10,00 zł.

Bez opłat
Pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat ,
każda kolejna 1,00 zł 2)
Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat ,
każda kolejna 1,00 zł 2)
Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat

5,00 zł.

10,00 zł ale nie więcej
niż 30,00 zł

10,00 zł ale nie więcej
niż 30,00 zł

10,00 zł ale nie więcej
niż 30,00 zł

10,00 zł ale nie więcej niż
30,00 zł

Za każdy odpis
Bez opłat

3,00 zł.

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Za każde
zaświadczenie

Bez opłat

10,00 zł.

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

------

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Za każdą
dyspozycję
----miesięcznie
Za każdą
dyspozycję

Bez opłat

5,00 zł.

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
3,50 zł

Bez opłat
3,50 zł

Bez opłat
3,50 zł

Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat

20,00 zł.

20,00 zł.

20,00 zł.

20,00 zł.

Bez opłat

20,00 zł.

20,00 zł.

20,00 zł.

20,00 zł.

Bez opłat

50,00 zł.

50,00 zł.

50,00 zł.

50,00 zł.

Za każdą
dyspozycję

Bez opłat

Bez opłat
17

Realizacja dyspozycji spadkobierców

od każdego
spadkobiercy

5

18

19

Wypłata oszczędności osoby zmarłej osobie,
która pokryła koszty pogrzebu

Za każdą
dyspozycję

Bez opłat
Bez opłat

50,00 zł.

50,00 zł.

50,00 zł.

50,00 zł.

Informacja o powstaniu salda debetowego
- telefoniczna
- pisemna
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych
Zmiana pakietu na wniosek klienta

Za każda
5,00 zł.
5,00 zł.
5,00 zł.
5,00 zł.
5,00 zł.
Bez opłat
informację
10,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
10,00 zł.
Bez opłat
20
Za każde
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
zestawienie
21
Za każdą
Bez opłat
dyspozycję
-----------30,00 zł.
30,00 zł.
30,00 zł.
30,00 zł.
1)
Nie dotyczy przelewów na r-k lokaty terminowej i r-ku oszczędnościowego tego samego klienta
2)
Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.3 pkt.1), ust. 4 pkt.1) lit.a, ust.4 pkt.2) lit.a, ust. 8 pkt.1) lit.b, ust. 8.pkt.2) lit.b oraz czynności określone w Taryfie
prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne SGB Bank SA Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4 i 5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń
krajowych) oraz w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluta wymienialna-klienci RBS Malanów Dział I Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych
pkt. 4.
Opłata za prowadzenie rachunku dla posiadaczy rachunków ROR otwartych dla wpływów z tytułu zasiłków rodzinnych otwartych na podstawie uchwały Zarządu nr 39/06 z dnia 19.09.2006 r. wynosi 1,50 zł./miesięcznie oraz dla
posiadaczy ROR otwartych dla wpływów z tytułu emerytur KRUS otwartych na podstawie Uchwały Zarządu nr 56/08 z dnia 10.09.200 8 r. wynosi – 0,00 zł.

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe w tym a’ vista
L.p.

RODZAJ OPERACJI

1.
2.
3.

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych
Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy i avista
Wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe z:
- rachunku oszczędnościowego

TRYB POBIERANIA
OPŁATY
------------

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Bez opłat
Bez opłat
Jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat kolejne 10,00 zł. 1)

Za każdą wypłatę
- rachunku oszczędnościowego „z bonusem”

4.
5.

6.
7.
8.

- rachunku a’vista
Za sporządzenie i przekazanie wyciągu bankowego
Za wydanie zaświadczenia o
- stanie oszczędności
- posiadaniu rachunku
Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
oszczędnościowym
Za zmianę odwołanie dyspozycji(oświadczenia )posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców

Jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat kolejne 20,00 zł. 1)
Bez opłat
Bez opłat

---Za każde
zaświadczenie
Za każda dyspozycję

20,00 zł.
10,00 zł.
15,00 zł.

Za każda dyspozycję

20,00 zł.

od każdego
spadkobiercy
Za każda dyspozycję

50,00 zł.

Wypłata oszczędności osoby zmarłej osobie która pokryła koszty
50,00 zł.
pogrzebu
10.
Za zmianę rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Za każda dyspozycję
20,00 zł.
11.
Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym rachunku:
Za każdy odpis
10,00 zł. nie więcej niż 30,00 zł.
- za każde rozpoczęte 10 pozycji
12.
- za sporządzenie odpisu wyciągu, dokumentu do wyciągu
Za każdy odpis
10,00 zł.
13.
Likwidacja rachunku, książeczki a’vista
--------Bez opłat
Likwidacja rachunku oszczędnościowego „z bonusem”
Za każdą dyspozycję
25,00 zł.
14.
Za wydanie książeczki a’vista i wymianę
Za każdą książeczkę
5,00 zł.
15.
Za wydanie nowej książeczki a’vista zamiast utraconej
za każda książeczkę
10,00 zł.
16.
Umorzenie utraconej książeczki a’vista
Za każde umorzenie
20,00 zł.
1)
Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówk owej, czy też w formie bezgotówkowej
9.
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Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
L.p.

Rodzaj operacji

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
- lokaty terminowej
-płatnego na każde żądanie

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

-----

Bez opłat
Bez opłat

------------

Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
20,00 zł.
Bez opłat
10,00 zł.
20,00 zł.
15,00 zł.
20,00 zł.

2.
3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek
Likwidacja – wypłata gotówkowa lokaty terminowej

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dopisanie odsetek do książeczki
Za wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku
Za wydanie książeczki terminowej (kontynuacja)
Za wydanie nowej książeczki zamiast utraconej
Umorzenie utraconej książeczki
Za czynności związane z ustanowieniem lub zmianą Pełnomocnictwa
Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności lub posiadaniu lokaty
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci:

-----Za każde zaświadczenie
----Za każdą książeczkę
Za każde umorzenie
Za każda dyspozycję
Za każde zaświadczenie
Za każda dyspozycję

Przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja)
Realizacja dyspozycji spadkobierców
Wypłacenie oszczędności osoby zmarłej na pokrycie kosztów pogrzebu
Za operacje bezgotówkowe (przelew)
- na rachunek prowadzony w RBS
- na rachunek w innym banku
Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej na rzecz Banku
Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym rachunku:
- za każde rozpoczęte 10 pozycji
Za zmianę rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie

Za każdą dyspozycję
od każdego spadkobiercy
Za każdą dyspozycję

30,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.

---Za każdy przelew
Za każda dyspozycję
Za każdy odpis

Bez opłat
20,00 zł.
5,00 zł.

12.
13.
14.
15.

16
17
18

20,00 zł.

10,00 zł. nie więcej niż 30,00 zł.
20,00 zł.

Za każda dyspozycję

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu
L.p.

1.

Rodzaj operacji

Tryb
pobierania
opłaty

1) Usługa bankowości elektronicznej
2) Powiadamianie sms
a) Pakiet informacyjny (sms-y wysyłane
automatycznie), w skład którego wchodzą:

Stawka
obowiązująca

Stawka
obowiązująca

Stawka
obowiązująca

Stawka
obowiązująca

ROR JUNIOR

ROR
MŁODZIEŻOWY

ROR

e-ROR

Stawka obowiązująca

„KONTO ZA
ZŁOTÓWKĘ”

PODSTAWOWY RACHUNEK
PŁATNICZY

wycofane z oferty Banku od
01.03.2019r.

0,00 zł.

0,00 zł.

2,00 zł.

0,00 zł.

0,00 zł.

Bez opłat

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00zł

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00zł

4,00zł

miesięcznie

- powiadomienie o wysokości salda na
rachunku (raz dziennie o godz. 18:00 od
poniedziałku do piątku)
- powiadomienie o odmowie realizacji
przelewu
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b) Pakiet Bezpieczeństwa (sms-y
wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym
zalogowaniu do bankowości elektronicznej
(kanału www)
- potwierdzenie transakcji kartowej
Opłata za korzystanie z aplikacji mobilnej
Token SGB- za 1 użytkownika aplikacji
Opłata za przekazywanie haseł sms do
autoryzacji w serwisie internetowym

3
4.

miesięcznie

0,50 zł

0,50zł

1,50zł

1,50zł

1,50zł

Bez opłat

miesięcznie

0,50 zł

0,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

1,00 zł

Bez opłat

Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Wyszczególnienie czynności

1.

Tryb
pobierania
opłaty

Stawka obowiązująca

Stawka
obowiązująca

Stawka obowiązująca

Stawka obowiązująca

Mastercard 3)
Karta z funkcją zbliżeniową

Visa
Visa młodzieżowa
Karty z funkcją zbliżeniową

Karta mobilna Visa
Karta z funkcją zbliżeniową

Mastercard
Karta z funkcją zbliżeniową

Wydanie karty lub wznowienie
Za każda
kartę

2.

Podstawowy rachunek płatniczy

bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

0,00 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych na łączną kwotę
min. 100,00 zł lub wykonanie 5
transakcji bezgotówkowych, w
przeciwnym wypadku 3,00 zł.

0,00 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych na łączną
kwotę min. 100,00 zł lub
wykonanie 5 transakcji
bezgotówkowych, w
przeciwnym wypadku 3,00 zł.

0,00 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych na łączną
kwotę min. 100,00 zł lub
wykonanie 5 transakcji
bezgotówkowych, w przeciwnym
wypadku 3,00 zł.

0,00 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych na łączną kwotę
min. 300,00 zł lub wykonanie 5
transakcji bezgotówkowych, w
przeciwnym wypadku 5,00 zł.

0,00 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych na łączną
kwotę min. 300,00 zł lub
wykonanie 5 transakcji
bezgotówkowych, w
przeciwnym wypadku 5,00 zł.

0,00 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych na łączną
kwotę min. 300,00 zł lub
wykonanie 5 transakcji
bezgotówkowych, w przeciwnym
wypadku 5,00zł

2,00 zł.

2,00 zł.

2,00 zł

Nie dotyczy

4)

Bez opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obsługa karty debetowej
Dla posiadaczy pakietu ROR JUNIOR

Miesięcznie

Dla posiadaczy pakietu e-ROR oraz
ROR MŁODZIEZOWY

Dla posiadaczy pakietu ROR
Dla posiadaczy pakietu „KONTO ZA
ZŁOTÓWKĘ” wycofane z oferty Banku od

Nie dotyczy

Nie dotyczy

01.03.2019r.

Dla posiadaczy Podstawowego
rachunku płatniczego
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Bez opłat

3.

5.

6.

7.

8.

9.
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Za każda
kartę

20,00 zł

20,00 zł.

Nie dotyczy

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

2) w bankomatach w kraju innych
niż wskazane w pkt.1

Za każda
wypłatę
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji

2,00zł./ 3,00zł4)

2% min 5,00 zł.

2,00 zł.

Pięć rozliczonych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 2,00 zł

3) w bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich
EOG)2

Naliczana od
wypłacanej
kwoty

3,00% min 4,50 zł/Bez opłat4)

3,00% min 10,00 zł.

3,00% min 4,50 zł.

Nie dotyczy

4) w kasach banków SGB (przy
użyciu terminala POS)6)

1,50 zł.

1,50 zł.

1,50 zł.

Bez opłat

5) w kasach innych banków, niż
wskazane w pkt.4 (przy użyciu
terminala POS)6)
Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa
członkowskiego EOG5))
Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
2) dokonywana poza terytorium
państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja
płatnicza przy uzyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego
EOG5))
Zmiana limitów operacji
bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta
Zmiana PIN w bankomacie
a) sieci SGB
b) w innych, niż wskazane w p. a
Wydanie nowego numeru PIN
(duplikat)

3% min. 4,50 zł.

2% min. 4,50%

3% min. 4,50 zł.

Bez opłat

2,00zł/ Bez opłat4)

2% min. 5,00 zł

2,00 zł

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

Nie dotyczy

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

Bez prowizji

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Bez opłat

4,50 zł1)/5,00 zł2) / 4,50zł4)
7,00 zł.
8,00 zł.

3,50 zł1)/5,00 zł2)
7,00 zł.
8,00 zł.

Nie dotyczy
Nie dotyczy
8,00zł

4,50zł
7,00zł
Bez opłat

2,58 zł.

2,58 zł.

2,58zł

2,58zł

Wydanie nowej karty w miejsce
uszkodzonej lub utraconej (duplikat
lub zastrzeżona)
Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB i BPS
SA i zrzeszonych banków
spółdzielczych

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych

Naliczana od
wypłacanej
kwoty

Za każdą
zmianę
Za każdą
zmianę
Za wydanie
każdego
duplikatu
Miesięcznie
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2,00zł

11.

12.

13.

14.

15.

Przesłanie ponownego zestawienia
transakcji płatniczych na życzenie
Klienta
Opłata za przewalutowanie i
rozliczenie transakcji dokonanej w
walucie innej niż PLN

Sprawdzenie salda rachunku
w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych niż wskazane w pkt.1
Ekspresowe przesłanie karty lub
numeru PIN (dostarczenie w ciągu
3 dni roboczych)
Wypłata gotówki w ramach usługi
cash back

Za każde
zestawienie
Naliczana od
kwoty
transakcji,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji
Za każde
sprawdzenie
Za każdą
przesyłkę
Za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczenia

2,58 zł.

2,58 zł.

2,58zł

2,58zł

3,00% (dot. Visa)

3,00%

3,00%

Bez opłat

Bez opłat/1,00zł4)
1,00 zł./ 1,50zł4)

Bez opłat
1,00 zł

Bez opłat
1,00 zł

Bez opłat
1,00zł
45,00zł

45,00zł

45,00zł

Nie dotyczy

0,60zł1)/ 1,50 zł2)/
Bez opłat4)

Bez opłat1)/ 1,50 zł2)

1,50 zł

Bez opłat

1)

dotyczy kart wydanych dla pakietu ROR
dotyczy kart wydanych dla pakietów ROR JUNIOR i ROR MŁODZIEZOWY i e-ROR
3)
opłata obowiązuje również dla kart bez funkcji zbliżeniowej wydanych pod nazwą Visa Electron młodzieżowa, Visa Electron, Maestro oraz kart z funkcją zbliżeniową Visa młodzieżowa, Visa i Mastercard wznowionych na karty
zbliżeniowe w miejsce kart bez funkcji zbliżeniowej.
4)
dotyczy karty Mastercard zbliżeniowa w pakiecie „KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ” (wycofana z oferty banku od 01.03.2019)
5)
Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
6)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2)

Rozdział 5a Karty kredytowe

1

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty płatniczej:
- głównej
- dodatkowej
Obsługa karty kredytowej (opłata nie pobierana w pierwszym
roku użytkowania pierwszej karty)
- głównej
- dodatkowej
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych
banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS1)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt.1

Tryb pobierania opłaty

MasterCard (także z funkcją zbliżeniową) /Visa zbliżeniowa

Za każdą kartę

20,00 zł. (jednorazowo)
20,00 zł. (jednorazowo)

Rocznie z góry za każdy rok ważności
karty pierwszej i wznowionych
lub miesięcznie
Za każdą kartę
Za każda kartę
Za każda kartę
Za każda wypłatę, naliczana od
wypłaconej kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

60,00 zł. rocznie lub 5,00 zł./miesięcznie
60,00 zł. rocznie lub 5,00 zł./miesięcznie
30,00 zł.
30,00 zł.
15,00 zł.
Bez opłat
3% min. 6,00 zł.
3% min. 6,00 zł.
3% min. 6,00 zł.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
1)

2)

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2 (przy użyciu
terminala POS1)
5a) w bankomatach za granicą (na terytorium państw
członkowskich EOG2))
5b) w bankomatach za granicą poza na terytorium państw
członkowskich EOG2))
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu
rozliczeniowym) monitu lub wezwania do spłaty zadłużenia w
przypadkach określonych w umowie o kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na
życzenie klienta
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej
niż PLN
Za przyznanie limitu kredytowego
Za zwiększenie limitu kredytowego
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej
Za sporządzenie aneksu do umowy

3% min. 6,00 zł.
3% min. 6,00 zł.
Za każdą zmianę
Za każdy numer PIN
Za każdą zmianę
Naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart i umową

3% min. 7,00 zł.
4,50 zł.
Bez opłat
10,00 zł.
50,00 zł.
5% min 50,00 zł.

Za każdy monit/wezwanie

6,60 zł. (koszty listu poleconego za potwierdzeniem odbioru)

Za każde zestawienie

2,00 zł.

Naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
Roczna
Od kwoty zwiększenia
Od wartości operacji
Od każdego aneksu

3,00% (dot. Visa)
2,5 % kwoty limitu
2,5% kwoty zwiększenia
2% nie mniej niż 5,00 zł.
30,00 zł.

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
Państwo członkowskie- Państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Rozdział 6 Instrument płatniczy BLIK
Lp
1.
2.
3.
1)
2)

Wyszczególnienie czynności

Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 1)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
3) w bankomatach za granicą

1)

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
miesięcznie

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Płatności mobilne BLIK
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

5.

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

za każda zmianę limitu

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego
Po udostępnieniu usługi przez Bank
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0,00 zł

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki
L.p.
1.

Wyszczególnienie czynności
Prowizja przygotowawcza (od kwoty kredytu przyznanego)
a) gotówkowego
- do roku
- do 5 lat
- do 8 lat
b) odnawialnego w ROR

Stawka obowiązująca

Tryb pobierania

Naliczana od kwoty przyznanego
kredytu lub od kwoty odnowienia
kredytu (dotyczy kredytów
odnawialnych w ROR płatna
jednorazowo przed lub w dniu
postawienia kredytu do dyspozycji
Kredytobiorcy (za wyjątkiem decyzji
indywidualnych)

c) debetu w ROR

2,50% za każdy rok, prowizja
pobierana co roku
2,00% za każdy rok, prowizja
pobierana co roku

d)konsolidacyjnego

1,15%

e)restrukturyzacyjnego

1,15%

f)mieszkaniowego
- do 5 lat
- od 5 do 10 lat
- od 10 do 20 lat
- od 20 do 30 lat

0,50%
1,00%
1,50%
2,00%

g) konsumenckie hipoteczne
- do 3 m-cy
- od 3 m-cy do 1 roku
- od 1 roku do 3 lat
- od 3 lat do 5 lat
- powyżej 5 lat

2,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
2,00%5)

h) kredyty z dotacją WFOŚiGW
i) Kredyt mieszkaniowy hipoteczny w promocji „EKO-DOM”
- do 20 lat

0,50%

j) Kredyt gotówkowy „BEZPIECZNY KREDYT”
- do 60 m-cy

2.
3.
4.

5,00% (4,50) 2) (4,00%)3) (3,50%)4)
5,50% (5,00%)2) (4,50%)3) (4,00%)4)
6,00% (5,50%)2) (5,00%)3) (4,50%)4)

k) kredyt gotówkowy „EKO KREDYT”
Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyznanie kredytu
Za przedterminową spłatę:
1) kredyty hipoteczne
- mieszkaniowego udzielanego do 21.07.2017 r.

4,50%

Za każda promesę
Za każde zaświadczenie
Naliczana od kwoty spłacanej
przed terminem spłaty
określonym w harmonogramie,
płatna w dniu dokonywania
przedterminowej spłaty
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1,90%
100,00 zł.
20,00 zł.

0,50%

5.
6.
7.

8.
9.
10.

- mieszkaniowego, konsolidacyjnego, konsumenckiego udzielonych
od 22.07.2017 r. (prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty
zawarcia umowy kredytowej) 1)
2) kredyty konsumenckie
Za wydanie odpisu umowy o kredyt
Za sporządzenie i wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego
zabezpieczenie w formie hipoteki, przewłaszczenia, zastawu
Za przygotowanie i wysłanie upomnienia(nie więcej niż jedno w
okresie rozliczeniowym)monitu lub wezwania do zapłaty w
przypadkach określonych w umowie
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki
Za przyjęcie wniosku w sprawie zawieszenia windykacji
Za udzielenie informacji innym bankom informacji o kliencie

15

Za prolongatę spłaty kredytu
Za zmianę warunków umowy kredytowej w formie aneksu na
wniosek Kredytobiorcy z wyjątkiem prolongaty i odnowienia kredytu
Za przyjęcie podania do rozpatrzenia przez Zarząd
Za realizacje kredytu:
- w formie gotówkowej
- w formie bezgotówkowej na rachunki w RBS
- w formie bezgotówkowej na rachunki w innym banku
Za czynności związane z przejęciem długu

16

Za decyzje o zmianie zabezpieczenia

17
18
19.

Za sporządzenie i przesłanie deklaracji podatkowej PCC- 3
Za sporządzenie umowy przejęcia długu
Za inne czynności nie przewidziane w taryfie

11.
12.
13.
14.

1,50%

Za każdy odpis umowy
Za każdy duplikat

Bez opłat
15,00 zł.
100,00 zł.

Za każde upomnienie, wezwanie

20,00 zł. 6)

Od każdej działki
Za każdy wniosek
Za każdą operację

100,00 zł.
50,00 zł.
Opłata w wysokości stosowanej
przez bank pobierający taką opłatę
od RBS
2,00% od kwoty prolongowanej
50,00 zł.

Za każda prolongatę
Za każdy aneks
Za każde podanie
Za każdą dyspozycję

Naliczana od kwoty
przejmowanego długu , płatna
jednorazowo
Naliczana od kwoty pozostałej do
spłaty, płatna jednorazowo
Za każda deklarację
Za każdą umowę
Za każdą czynność

15,00 zł.
0,05% niemniej niż 5,00 zł.
Bez opłat
0,03% nie mniej niż 3,00 zł.
1,50%

0,1%
15,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.

nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt
pozostało mniej niż rok, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia umowy.
2)
prowizja dotyczy klientów posiadających w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący ze stałymi miesięcznymi wpływami
3)
prowizja dotyczy klientów posiadających w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący ze stałymi miesięcznymi wpływami i kartę płatniczą
4)
prowizja dotyczy klientów posiadających w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący ze stałymi miesięcznymi wpływami, kartę płatniczą i ubezpieczenie na życie
5)
po udostępnieniu limitów przez WFOSiGW
6)
opłata nie jest naliczana dla kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim po 11 marca 2016r.
1)
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Dział II Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (operacje kasowe)
L.p.
1
2

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach
Wymiana gotówki

4

Za czynności związane z przeliczeniem bilonu powyżej 100 sztuk
- zrolowanego
- nie zrolowanego
Wpłaty na rachunki wirtualne – w zakresie usług masowych

5

Wpłaty na rachunki j. s. t.

3

TRYB POBIERANIA OPŁATY
Naliczana od wpłacanej kwoty
Naliczana od kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
0,50 % nie mniej niż 4,50 zł
0,30 % nie mniej niż 2,00 zł ( do
kwoty 200,00 zł prowizji nie pobiera
się)

Naliczana od kwoty
Od każdej wpłaty

0,50% nie mniej niż 5,00 zł.
0,80% nie mniej niż 10,00 zł.
2,50 zł

Od każdej wpłaty

2,50 zł

(dotyczy wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku, za
wyjątkiem indywidualnych ustaleń w umowach o prowadzenie rachunku)

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejmowych
L.p.
1

2
3
4
5
6

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za przechowywanie w depozycie bankowym :
- książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego
- innych papierów wartościowych (akcji, obligacji)
- duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bieżących
- przedmiotów wartościowych

TRYB POBIERANIA OPŁATY

Za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca
nocnego
Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie nie mniej niż
Za potwierdzenie polecenia zapłaty, przelewu- telefonicznie, faxem lub pocztą
Opłata stała - miesięczna za korzystanie z wrzutni (skarbca nocnego)
Za korzystanie ze skrytki bankowej

Za każdy portfel

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu
miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu
miesięcznie od każdego posiadacza
miesięcznie (z góry)

Za każdą czynność
Za każde potwierdzenie
Miesięcznie
miesięcznie

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
0,10% od kwoty wartości min.
50,00 zł.
50,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
3,50 zł

Rozdział 3. Inne czynności i usługi banku
L.p.
1
2
3
4
5
6

7

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Od zleceń do wypłat
a/ od wypłat kasowych
Za likwidację rachunku, udziału członkowskiego
Od wpłaty na cele charytatywne oraz od wypłat i przelewów na rzecz organizacji
Społecznych
Za aktywację konta masowego
Za zapytanie i udostępnienie zbiorczej informacji z CI
Za przyjęcie zastrzeżenia dokumentu:
- od osoby będącej klientem RBS
- od osoby nie będącej klientem RBS
Wynagrodzenie za udzielenie informacji komornikowi sądowemu

TRYB POBIERANIA OPŁATY
Naliczana od kwoty wypłacanej
Za każdy rachunek
--Opłata jednorazowa
Za każdą informację
Za każdy wniosek
Za każdą informację

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
0,50 % nie mniej niż 3,00 zł
20,00 zł
bez opłat
500,00 zł.
50,00 zł.
Bez opłat
20,00 zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r.

Zarząd Banku
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